Test CoronaMelder-app gestart
Doet u mee?
Het coronavirus is er nog steeds.
Om de kans op verspreiding te
beperken, is vorige week de praktijktest van de CoronaMelder-app
gestart. En u kunt meedoen aan
deze test. Download de app
CoronaMelder en help te testen
hoe de app werkt.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Zo doet u mee aan de praktijktest

Gemeente
nieuws
Dinsdag 25 augustus 2020

Inwoners en bezoekers van Overijssel
kunnen meedoen aan de praktijktest van
CoronaMelder. Dit doet u zo:
1. Download de app. Als u een Androidtelefoon hebt, vindt u de app in Google
Play Store. Mensen met een iPhone
kunnen de app in de App Store
downloaden.
2. Installeer de app. Op het scherm staat
hoe dit moet. Dit duurt hooguit enkele
minuten. Belangrijk is dat u toestemming geeft voor het veilig uitwisselen
van unieke anonieme nummers en het
sturen van een melding als u besmettingsgevaar hebt gelopen.
3. Ook is het belangrijk dat u Bluetooth
aanzet én aan laat staan. Alleen
dan kan de app meten of u bij andere
appgebruikers in de buurt bent.
4. Bent u minstens 15 minuten dicht bij
iemand geweest die later corona
blijkt te hebben? En heeft deze persoon de CoronaMelder-app? Dan
krijgt u, als deze persoon zijn codes
met de GGD deelt, een melding met

het advies thuis te blijven en om u
7 dagen na het contact te laten testen
op corona. Ook als u geen klachten
hebt.
5. Krijgt u geen melding? Dan hoeft u
niets te doen.Als CoronaMelder
landelijk ingevoerd wordt, kunt u deze
app blijven gebruiken. U kunt de app
gewoon op uw telefoon laten staan.
Als u het installeren van de app
lastig vindt, vraag dan een familielid of
bekende dit te doen. Of neem contact
op met de Helpdesk CoronaMelder via
telefoon 0800 - 1280 (gratis). Daar kunt u
ook terecht met technische vragen over
de app.

De helpdesk is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00
uur en op zaterdag en zondag van 10.00
tot 16.00 uur.

Waarom meedoen?

Alleen als nieuwe besmettingen met het
coronavirus snel worden ontdekt, kunnen
we elkaar beschermen. CoronaMelder
helpt hierbij. Tijdens de praktijktest
wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt
in aanvulling op het reguliere bron- en
contactonderzoek van de GGD. Ook
wordt onderzocht of het werkproces van
de GGD goed aansluit bij de app.

Officiële bekendmakingen
BestemmingsplannenOn
Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
12 augustus 2020 onherroepelijk
geworden.
• Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan

De gemeenteraad vergadert

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 25 augustus een Politieke Markt in
de hal van het stadhuis. Het programma:
19.30 - 21.30 uur Concept Kunst- en Cultuurnota
Weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/politiekemarkt.
Raadsvergadering
De raadsvergadering van woensdag 26 augustus om 19.30 uur is komen
te vervallen.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op woensdag 26 augustus een Politieke Markt in
de hal van het stadhuis. Het programma:
19.30 - 20.30 uur Kredietvoorstel Bataafse Kamp
20.45 - 21.45 uur Standplaatsenbeleid
U kunt de Politieke Markten van 25 en 26 augustus ook fysiek bijwonen.
In verband met de corona-maatregelen verzoeken wij u om zich hiervoor
aan te melden via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken van alle vergaderingen
vindt u op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Samen aan
de slag!

Praat mee
over het
marktplein

Kijk op:
www.hengelo.nl/marktplein

Het bestemmingsplan Gezondheidspark,
Aletta Jacobslaan is op 15 januari 2019
vastgesteld door de gemeenteraad.
Het vastgestelde bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken lagen van
30 januari tot en met 12 maart 2019
ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn
is beroep ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit beroep is op 12 augustus 2020
ongegrond verklaard.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?plahttps://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0120-0301.
nidn=NL.IMRO.0164.BP0120-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Elsbeekweg 74, 7557 CC, veranderen/
vergroten aanbouw (13-08-2020)
• Fazantstraat 61 T01, 7557 BS, veranderen/vergroten transformatorhuis
(17-08-2020)
• Jacob Catsstraat 29, 7551 BD, veranderen/vergroten woonhuis (17-08-2020)
• Jan Prinsstraat 60, 7552 HM, wijzigen
voorgevel (12-08-2020)
• Leonardstraat 34, 7553 XS, plaatsen
dakkapel (14-08-2020)
• Rümkehof 25, 7555 NL, plaatsen
dakopbouw (13-08-2020)
• Thorbeckestraat 14, 7553 AT, plaatsen
dakkapel (04-08-2020)
De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig te informeren
over aanvragen die bij het college van
B en W zijn binnengekomen. In dit
stadium is het niet mogelijk om bezwaar
te maken. Wanneer u belanghebbende
bent, kunt u wel zienswijzen indienen.

Verleend

• Berfloweg 213, 7663 JP, plaatsen
dakkapel (18-08-2020)
• Deldenerstraat 240, 7555 AK, veranderen/vergroten woonhuis (18-08-2020)
• Rotersweg 23A, 7554 RA (aanvraag
gepubliceerd als Rotersweg nabij 23),
oprichten woonhuis (18-08-2020)
• Willem Royaardsstraat 18, 7558 RV,
plaatsen schutting en overkapping
(18-08-2020)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen deze
besluiten kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending
van deze besluiten, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit

• Boerhaavelaan 59, 7555 BB, uitbreiden
onderzoeksactiviteiten in microbiologisch laboratorium
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
26 augustus tot en met 6 oktober 2020
op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij
het college van B en W. Desgewenst kunt
u mondeling uw zienswijzen kenbaar
maken.

Verleend

• Stationsplein 1, 7551 CN, milieuneutraal plaatsen container voor materiaalopslag bij werkplaats op emplacement
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Bent u belanghebbende,
dan kunt u desgewenst tegen dit besluit
gedurende zes weken na de datum
van verzending van dit besluit, een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de

afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit

Het college van B en W heeft een
verkeersbesluit genomen voor:
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Oelerweg
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
26 augustus tot en met 6 oktober 2020
op afspraak inzien bij het Publieksplein.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u
tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en tenminste
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Gelijktijdig
met het indienen van een bezwaarschrift
kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle)
vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet dezelfde gegevens
bevatten als een bezwaarschrift.

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B en W heeft besloten de
volgende gehandicaptenparkeerplaats
toe te wijzen:
• Enschedesestraat 258, bestaande
algemene gehandicaptenparkeerplaats
omzetten naar plaats op kenteken
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die
deel uitmaakt van het besluit, op afspraak
inzien bij het Publieksplein. Tegen dit
besluit kunt u tot 7 oktober 2020 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Uw ervaring met persoonsgebonden budget

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende tijd de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven.
In verband met onverwachte weersomstandigheden zijn genoemde data
onder voorbehoud.
• Bornsestraat (tussen Beukweg en
Mr. P.J. Troelstrastraat/Weideweg,
1 rijbaan i.v.m. onderhoud fietspaden),
tot en met 27 augustus stad in
• Torenlaan (tussen rotonde Deurningerstraat en fietstunnel), 31 augustus tot
en met 2 september

• Uitslagsweg/H. Leefsmastraat
(tussen Mr. P.J. Troelstrastraat en Piet
Mondriaanstraat), 31 augustus tot en
met 4 september
• Weusthagstraat (tussen Jeroen
Boschstraat en Uitslagsweg),
31 augustus tot en met 4 september
• Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), tot en met
4 september
• Oldenzaalsestraat (t.h.v. Deurningerstraat), 8 en 9 september
18.00 - 00.00 uur
• Salamanderstraat en Vleermuisstraat,
7 tot en met 11 september
• Pasteurstraat, 14 tot en met
18 september

• Beekstraat (deels), 31 augustus tot en
met 25 september
• Peter Rubensstraat, tot en met
2 oktober
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met
31 december
• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021
• Beekstraat (deels), 9 november tot en
met 18 januari 2021

Bezoekadres: Burgemeester van der
Dussenplein 1
Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 - 46 76 48 67
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
Website: www.hengelo.nl
Contact: www.hengelo.nl/contactformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Balie Zorgloket open

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
• maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Ontvangt u een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo voor
beschermd wonen, dagbesteding of individuele begeleiding of hebt u
dat in het verleden ontvangen? En wilt u uw ervaringen met de
gemeente delen? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar
gemeente@hengelo.nl met als onderwerp ‘Dienstverlening PGB’. Wij
nemen vervolgens contact met u op.
NB: het gaat om het persoonsgebonden budget en niet om zorg in natura.

Collectes

Van 31 augustus tot en met 5 september collecteert KWF Kankerbestrijding.

Waar laat ik mijn corona-afval?

Wegwijzer
Contactgegevens

De gemeente Hengelo is voortdurend bezig om haar dienstverlening
te verbeteren. Binnenkort gaan we de aanvraag persoonsgebonden
budget (PGB) vanuit de Wmo evalueren. Voor een goede evaluatie van de
werkwijze van dit PGB zijn wij op zoek naar uw persoonlijke ervaringen.

Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt
u antwoorden op vragen uit het dagelijks
leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg,
wonen, ouder worden, geldzaken en over
opvoeden en opgroeien.

Meldingen openbare ruimte

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

